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Mødedato: 1. oktober 2020 
Mødested: Teams-møde (digitalt) 
Mødeemne: Møde i Biblioteksudvalget på Arts 
 
Deltagere: Anne Marie Pahuus (forp.), Ning de Coninck-Smith (DPU, næstforp.), Dominic 
Rainsford (IKK), Iben Have (IKK), Ole Jensen (ACA), Jonathan Sebastian Rossen (stud., 
DPU Aarhus), Tenna Blindbæk (stud., IKK), André Wang Hansen (IKK), Christina Hou Avn-
sted (Arts dekansekretariat) 
Gæster: Susanne Krag (KB), Maia Lunn Vonsbæk (KB – AUL Arts, Aarhus), Karin Englev 
(KB – AUL Arts, Emdrup) 
Afbud: Erik Jensen (stud., IKS), Bo Kristian Holm (IKS), Bjørn Poulsen (IKS), Jakob 
Krause-Jensen (DPU) 
Sekretær: Marie Louise Gammelgaard, dekansekretariatet 
Dagsorden: 
 
 
 
1. Godkendelse af referatnoter fra mødet 26.6.2020 
2. Godkendelse af dagens dagsorden 
3. Nedsættelse af analysegruppe under KB vedr. licensøkonomi 
4.     Fremtidens AU-biblioteker - analyserapporten og proces på AU 
5. Bordet rundt/ evt. tilbagemeldinger fra de respektive miljøer om 

biblioteksdriften  
6.     Status vedr. særsamlinger 
7. Orienteringer fra Anne Marie Pahuus og Susanne Krag 
8.  Eventuelt 
 
1. Godkendelse af referatnoter fra mødet 26.6 
Referatnoterne blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagens dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
3. Nedsættelse af analysegruppe under KB vedr. licensøkonomi 
Anne Marie Pahuus (AMP) og Susanne Krag (SK) orienterede om den nedsatte analy-
segruppe, som skal se på, om licens-abonnementerne kan tilpasses og udnyttes bedre 
på AU. Baggrunden er de til stadighed stigende licenspriser. Da universitetet ikke for-
højer budgettet med et tilsvarende beløb hvert år, skal der findes en løsning ift. licens-
økonomien, herunder skal der ses på alternative betalingsmodeller (evt. hvor alle fa-
kulteter ikke har adgang til det samme og derfor kan opnå en lavere pris ved færre 
brugere). Der deltager en institutleder fra hvert fakultet i analysegruppen – fra Arts er 
det Claus Holm (DPU). Da input fra de faglige miljøer findes vigtige, nedsættes desu-
den en dialoggruppe i tilknytning til analysegruppen. 
KB deltager i øvrigt i de nationale forhandlinger, hvor der f.eks. lige nu forhandles om 
Elsevier ift. hele landet, Nils Stern fra KB repræsenterer AU i udvalget.  
Det blev besluttet at foreslå Claus Holm at blive associeret til biblioteksudvalget, så 
udvalget kan bidrage til arbejdet og blive orienteret herom. Han inviteres med til et 
punkt på næste møde (4. dec.) - AMP vil desuden bede ham om at dele materiale mv. 
med udvalget. Det samme forventes biblioteksrepræsentanterne, som følger arbejdet, 
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at gøre.  
Der blev udtrykt bekymring for, hvis der skæres ned på antallet af tilgængelige licenser 
på Arts, og opfordret til at afdelingslederne på fakultet involveres, hvis det skulle 
komme på tale.  
Der blev desuden rejst ønske om, at man også ser på interaktive bøger og lydbøger, 
men dette ligger ikke inden for kommissoriet. 
Udvalgets arbejde vil resultere i en rapport, planlagt til juni 2021.      
     
4. Fremtidens AU-biblioteker - analyserapporten og proces på AU 
Udvalgets medlemmer udtrykte opbakning til de indmeldte kommentarer fra de tre 
Arts-medlemmer af arbejdsgruppen.  
 
AMP orienterede om, at AU’s direktør Arnold Boon desuden nu har bedt fakulteterne 
om at bidrage med en faglig kvalificering (med frist 2. november), inden rapporten og 
dens kommentarer behandles i Universitetsledelsen, formentlig i løbet af november, 
hvor der skal træffes beslutning vedr. det fremtidige bibliotekslandskab på AU i Aar-
hus.  
Udvalget tilsluttede sig i denne forbindelse, at processen for den faglige kvalificering 
bliver, at institutledelserne og Artsrådet bedes om at melde deres kommentarer ind til 
fakultetsledelsen, som sender et samlet Arts-input til universitetsledelsen. Institutle-
delser og Artsråd har efterflg. fået frist for indmeldinger 21. oktober, hvorefter fak.le-
delsen drøfter Arts-svaret 22.oktober. Arts-svaret sendes til biblioteksudvalget til ori-
entering. 

Ifm. drøftelsen af rapporten og processen for den faglige kvalificering fremkom desu-
den en række bemærkninger; 

- Vi bør fra Arts komme med input til, hvilke elementer der konkret skal til for at ét 
samlet stort bibliotek for Arts og BSS og et nyt større bibliotek på Katrinebjerg bliver 
så gode, at de kan erstatte de nuværende mere fagnære biblioteker 

- Flere udvalgsmedlemmer fandt det svært at danne sig en mening om rapportens mo-
delforslag, og overskue, hvilke konsekvenser en samling af bibliotekerne vil have for 
uddannelserne 

- Ift. et evt. kommende tørt-vådt bibliotek på Katrinebjerg er det vigtigt også at huske 
at inddrage ”tørre” bibliotekarer og fag-repræsentanter ift. formningen af det kom-
mende bibliotek 

- Ikke alene bibliotekernes indhold men også deres placering er vigtig – de bør ligge, 
hvor studerende og VIP passerer forbi ifm. undervisning, så der fortsat også er fysisk 
nærhed  

- Ift. en evt. kommende proces vedr. en afløser for Nobel-biblioteket vil det være vig-
tigt med inddragelse af både VIP og studerende, da man bruger biblioteket meget for-
skelligt  

- Fra studerendes side blev det understreget, at der er stort behov for at kunne være fy-
sisk på bibliotekerne, som er mange studerendes arbejdsplads, og også bibliotekernes 
fysiske nærhed blev betonet som vigtig  
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- Det blev bemærket, at det er svært at have en kvalificeret holdning til fremtidsper-
spektivet, idet man ikke ved, hvor bibliotekerne er og hvad de bør indeholde om ti år  

- Der blev desuden fra et medlem udtrykt den holdning, at tingene ser forskellige ud 
fra hhv. forskere/undervisere og lederes side, og at det kan være svært at få brugerper-
spektiv og ledelsesperspektiv til at hænge sammen 

5. Bordet rundt/ evt. tilbagemeldinger fra de respektive miljøer om 
biblioteksdriften 
Det blev udtrykt, at det er uhensigtsmæssigt, at man som biblioteksbruger på AU i bib-
liotekssystemet kan se de materialers titler, som brugere på f.eks. RUC eller KU har 
adgang til, men som man som AU-bruger ikke har adgang til at låne eller læse. Hertil 
oplyste Susanne Krag, at KB arbejder på at justere systemet på blandt andet dette 
punkt.  

Der blev spurgt til åbningstiderne for biblioteket i Emdrup, som har været reduceret 
ifm. ombygning mv. Karin Englev oplyste, at man er i færd med at løse et teknisk pro-
blem, hvorefter man går tilbage til den samme adgang som tidligere (og som stude-
rende på bibliotekerne i Aarhus også har).   
 
Der blev spurgt til udlånstiden på bøger, og rammerne herfor – også i coronatider, 
hvor meget andet får forlænget fristerne -  Susanne Krag oplyste, at der er en generel 
lånetid på en måned på alle bøger, hvorefter man (jf. den påmindelse man får tilsendt) 
kan forny lånet en måned mere, hvis ikke bogen er bestilt af en anden.  

Der blev spurgt til søgesystemet (via det såkaldte DPB) på biblioteket i Emdrup. Karin 
Englev opfordrede til, at man sender evt. problemer og spørgsmål til hende.  

Der blev udtrykt tilfredshed med, at bøgerne på Kasernebiblioteket er blevet chippet. 
Der kører desuden et mærkningsprojekt i Emdrup pt.  

Der blev spurgt til, hvordan lokale biblioteksnyheder som fx ansættelse af en ny biblio-
tekar kommer ud til fagmiljøet. KB vil sende den slags informationer til redaktørerne 
af de lokale institutnyhedsbreve.   

Der blev fremført et ønske om, at der skubbes på ift. at løse problematikken med at 
købe e-bøger fra danske forlag. AMP vil kontakte Universitetsforlaget herom på ny.  

6. Status vedr. særsamlinger 
Sortehavssamlingen: Maia Lunn Vonsbæk orienterede om, at 50 kasser kasseres. Syv 
kasser med bøger, der er biblioteks-stregkodet, tjekkes igennem inden.  
TEOs rare books: Carsten Bach-Nielsen har nu lavet en systematik for samlingen. In-
den efterårsferien blev hele samlingen efter planen flyttet til Tåsingegade, hvor Car-
sten vil systematisere, hvordan de opstilles – så de bliver registreret og kommer til at 
stå i langt bedre fysiske rammer. Spørgsmålet, om bøgerne skal være tilgængelige i 
bibliotekssystemet drøftes også med Carsten. 
Sanghistorisk Arkiv: Ning de Coninck-Smith søger fondsmidler, så snart hun får tid til 
det.   
 
7. Orienteringer fra Anne Marie Pahuus og Susanne Krag 
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Dialogrunde: KB har besøgt afdelingerne og haft dialog vedr. indkøb, undervisning 
osv. Der bliver nu møder med institutledelserne, hvortil der er lavet en lille rapport 
ang. bibliotekets services. Institutlederne skal afgøre, hvem fra inst. der skal med til 
møderne. Ultimo 2020 eller primo 2021 holdes det årlige evalueringsmøde med fak.le-
delsen.  
 
Kontaktbibliotekarer: KB har søsat en kontaktbibliotekar-uddannelse. Håbet er, at af-
delingerne vil være med til at få dem mere i spil. Der blev efterspurgt en liste over fa-
genes kontaktbibliotekarer, som kan ses her:  
https://library.au.dk/forskere/kontaktbibliotekar/ 
Maia Lunn Vonsbæk informerede efterfølgende i samme forbindelse om, at KB har 
gang i et generationsskifte i øjeblikket og der kommer derfor løbende udskiftninger, 
bl.a. stopper Søren Elle ved årsskiftet og Lise Fauslet har lige overtaget Teologi og Re-
ligionsvidenskab fra Birgitte Langkilde (den næstsidste fagreferent for Arts fra bogtår-
net). Hun stoppede pr 1.10. 
 
Indkøb: Der købes massivt ind pt. for at indhente det forsømte fra corona-nedluknin-
gen i foråret. E-bøger og brugerdrevne indkøb har været prioriteret. SK og MLV beto-
nede, at KB er afhængig af hjælp fra fagmiljøerne ift. indkøb, og at biblioteket har 
nogle idéer til, hvordan den kan iværksættes bedre, ligesom KB er meget modtagelige 
for forslag. KB lovede, at de vil arbejde videre med problematikken, og herunder tage 
det op i dialogrunden samt overveje et oplæg til, hvordan det kan gøres.  
Det blev foreslået, at KB konsulterer centeret Litteratur mellem Medier på IKK, som 
har forskningsekspertise i forbindelsen mellem platforme for humanistisk materiale. 
Der er ca. 1,5 mio. kr. om året til indkøb af bøger på Arts, og der er fortsat rum til ind-
køb på årets bogkonto.  
 
Open access: Der blev orienteret om processen for indsamlingen, og om at det går 
trægt med at få svar (ca. 5 ud af 30 svarer). Også dette emne tages op på dialogmø-
derne. Det blev fremført, at man som VIP bliver i tvivl om, hvad man juridisk har lov 
til og behøver hjælp til at tackle denne tøven. Der arbejdes med dette på AU, og SK kan 
vil kunne orientere mere om det på næste møde.  
 
8. Eventuelt 
AMP gav udtryk for, at hun ønsker digitale møder i Biblioteksudvalget fremover, med 
minimum et årligt fælles fysisk møde (sm. med fakultetets informations-og sikker-
hedsudvalg (FISU)). 
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